
Week van 14 tot 18 september 2015 
 
Project: Verkeer 
 
Maandag: 
 
Na het forum en de praatronde was het al speeltijd. Fris uitgewaaid kwamen we weer 
in de kring. Daar hing een nieuwe aanwezigheidskalender. We keken even als 
iedereen er was. Gelukkig geen zieken. Alle hartjes konden met de foto naar voor 
blijven hangen. 

 
 
Deze morgen was Sam de verkeersslang naar het forum gekomen. Maar wat is dat 
eigenlijk ‘verkeer’? We brainstormden even bij het woord... 
 
Dit kwam naar boven: 
 

- fietsen 
- verkeerslichten 
- zebrapad 
- politie (en brandweer) 
- auto’s 
- strepen op de straat 
- ongeluk 
- voetpad 

 
Deze week zullen we op enkele onderwerpen wat dieper ingaan... 
 
Na de kring lagen er schrijfpatronen op de tafel. De kinderen die wilden konden die 
met auto’s volgen. 



 
 
Aan de tekentafel werden mannetjes gemaakt. Ik stelde voor om die op een rolletje 
te kleven. Dan kan je er mee rondstappen. Misschien kunnen we wel een straat 
maken waar ze kunnen langswandelen. ‘Ja! Of een voetpad!’ meteen gingen enkele 
enthousiastelingen aan de slag. Vooral de mannetjes maken vonden de meesten erg 
leuk. Een straat tekenen is andere koek. We experimenteerden erop los (met 
speeltuinen en vijvers en....). 

 
 



 

 
 
In de kring konden we (ook met schrijfpatronen) een wedstrijdje racen. Eerst 
probeerden we het klassikaal. Zo grappig om te zien! De jongens trokken in één 
rechte streep naar de finish terwijl de meisjes nauwgezet tussen de lijntjes bleven 
rijden. Wie heeft dan gewonnen? Wat was de opdracht? 
 



 

 Na het klassikale gedeelte 
werden de ‘racebanen’ verder aangekleed met dieren en ontstonden hele 
landschappen. 
 
Tijdens de grote vakantie scheurde een dikke tak van onze ‘klasappelboom.’ Ik 
verzaagde die en nu kunnen we met de takken aan de slag. Heel wat kinderen 
vonden dat echt wel leuk! 



 De kinderen die daar zin in hadden konden ook 
een zebrapad schilderen. Daar kunnen we nadien dan een getekend kindje 
opkleven. 
 
 



 Natuurlijk waren ook de andere hoekjes open. 
 
Dinsdag: 
 

 
 
Op dinsdag starten we de dag met de kijkkring. We bekeken een kort filmpje van 
Jules op de fiets. Na het filmpje stelde ik enkele vragen (met betrekking tot de 
onderdelen van een fiets). We haalden er een fiets bij en bekeken die wat nader. Wat 
staat er allemaal op/aan een fiets? Aangezien de forumzaal nogal wat ruimte geeft 
aan rollen en schuiven, verhuisden we snel naar de kring. 
 



 
 
In de klas stond nog een fiets. We bekeken ook deze fiets even. Staat alles erop? 
Hoe kan een wiel draaien? De tweede fiets had ook wielen, remmen,.... maar kon 
toch niet fietsen. Hoe komt dat(platte banden)? Wat moeten we nu doen? 

 Marie Julie bracht een doos mee met 
fietsonderdelen. Waar vinden we die spullen op de fiets? Waarvoor dienen ze.... 





 

  
Kortom, het was best een leerrijke waarneming. 
Na de waarneming mochten alle losse onderdelen naar ons winkeltje. We besloten 
een fietswinkel te starten. We sleurden met banden, pompen, bellen,.... tot het 
middag was. 



 
Na de middag probeerden we te ‘fietshelmschilderen’. De oog-hand coördinatie werd 
danig op de proef gesteld! 

 



 

 
 
Na de middag kreeg iedereen (weliswaar een piepklein) verkeersbordje. Vandaag 
hebben we het nog niet over wat erop staat maar bekijken we vooral de vorm. We 
sorteren de bordjes keurig als driehoeken, cirkels of vierkanten. Dat lukte ons al erg 
goed! De vormen verwoorden was hier en daar wel nog wat moeilijk. 



 
 
Nog enkele sfeerbeelden van de namiddag... 



 

 
 
 
Woensdag: 
 
Hoera! Feest vandaag! Siben is jarig en dat moet gevierd! Maar eerst mag hij zijn 
kroon versieren. 



 
Ondertussen kregen we bezoek van enkele minionpoppen. 

 
 
Op woensdag hebben we altijd een luisterkring. Vandaag beluisterden we geluiden 
(via een keyboard). Wat horen we? Er kwamen auto’s en fietsen voor maar ook 
vogels, leeuwen, poezen,... 
Na de luisterkring vonden de kinderen een fiets in de klas. Die mogen we helemaal 
demonteren. Zo krijgen we meer fietsonderdelen in onze winkel. Per 3 mogen de 
kinderen aan de slag met schroevendraaier of sleutel. Een grote dank u wel voor 
Birger (papa Marie-julie) die vooraf alle schroeven al wat losser zette. 



 



 

 er werd goed doorgewerkt! Euforie 
wanneer het wiel loskomt. Iets minder wanneer blijkt dat een band oppompen niet 
makkelijk is  
 



 
 
Net voor de speeltijd verzamelden alle kinderen met sportkledij in de forumzaal voor 
een foto. Wie weet winnen we daarmee een waardebon voor sportmateriaal  (foto te 
zien op www.reuzenhuis.be)  

http://www.reuzenhuis.be/


 
 
Na de speeltijd konden de festiviteiten losbarsten. Na heel wat gezang en geblaas 
konden we heerlijke aardbeien verorberen. Hoewel Siben een hele grote pot bij had 
waren die in een wip verdwenen! Je ziet... gezond en lekker gaat zeker samen. 
Bedankt Siben en een dikke proficiat!!! 
 











 
 
Snel nog even de klas opruimen want daar komt eva al! Hoera! Turnen! We mochten 
zelfs met auto’s door de forumzaal zoeven! Nu ja, auto’s...  





 
 
Donderdag: 
 
Na de praatronde en een vingerversje stonden we te trappelen om naar Eva te gaan 

 
 

 
 
Terug in de klas ontdekten we een magneetbord op de tafel. Er lagen een heleboel 
‘straten, bochten,...’ bij. We probeerden een mooie autoweg te maken. 



 
 

 
 
Vandaag konden we voor het laatst ook een zebrapad schilderen.  



 
 
De kindjes voor op het zebrapad werden getekend en uitgeknipt (zelf of door mij). 

 



 
 
De fiets werd verder gedemonteerd. Er stond zelfs even een prinses in de winkel... 

 



 

 



 

 
 
Na de middag wilden we graag een wandeling gaan maken op zoek naar 
verkeersborden. Helaas pindakaas, het regende pijpenstelen. Misschien hebben we 
morgen meer geluk. 
Enkele sfeerbeelden van de namiddag. 



 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 Ansgar kwam de beamer bevestigen en had 
meteen een schare supporters. 



Na de middag beluisterden we het verhaal van Fien op de fiets. We beluisterden het 
verhaal zonder prenten te zien. Nadien probeerden we het verhaal na te vertellen. 
Niet makkelijk maar het lukte. 
Voor we naar huis gingen speelden we ook spelletje. Als ik een zin zei die klopte (of 
waar was) mochten de kinderen rechtstaan. Vertelde ik iets dat niet kon, moesten ze 
zitten (bv. Een fiets rijdt altijd sneller dan een auto of Je draagt best een fietshelm als 
je fietst of...) 
 
Vrijdag: 
 
Deze morgen werden we opgewacht door Sam de verkeersslang. Alle kinderen die 
op een strappende manier naar school kwamen, kregen een armbandje. Tijdens een 
kort ochtendforum werden de bandjes op een stok gestoken. Die was op 3 plaatsen 
gemarkeerd. Per streep kregen de kinderen een beloning. Hiep hiep hoera! Tot de 
verbazing van Sam haalden we alle 3 de verrassingen. 1) we gaan te voet naar de 
poelberg, 2) we krijgen 2 i.p.v. 1 wieltjesdag en 3) we kregen een langere speeltijd. 

 blij gemutst ging iedereen terug 

naar klas. Een uitstekende start van de dag. 

Wij trokken onmiddellijk onze fluojasjes aan en gingen een wandeling maken. We gingen o.a. 

op zoek naar verkeersborden.  

 
 



We leerden alvast dat er ronde (mag niet/ verboden) borden zijn en driekhoek (pas 
op ) borden. We dachten na wat de tekeningen betekenden... 

 
We bekeken even aan welke kant van de stippellijn de auto’s rijden en waarom dat 
zo is. 

 
 
Net op tijd terug voor de speeltijd. Na de speeltijd bekeken we eerst even de 
kalenders en luisterden we naar het verhaal van ‘de fiets van Fien’. Dat verhaal 
hebben we gisteren volledig beluisterd maar nu kunnen we ook de prenten zien. 



 
 

Nog snel even spelen in de klas. We kregen van Birger (papa Marie-Julie) onze eigen fiets ‘op 

rollen’. Super vonden we dat!!! We maakten een zeer duidelijke afspraak. Nooit met de 

handen, vingers, schroevendraaier in de buurt van het wiel komen! 
 

 
De andere kinderen kozen ook hun hoekje. 



 
 

 



 
 
Veel te snel was het alweer middag.... 
 
De vrijdagnamiddag vliegt altijd voorbij. De helft van de klas mocht bij Eva gaan voor  
relaxatie. De andere helft leerde van Birger hoe je nu een lekke band kan stoppen. 
We leerden een heleboel interessante zaken. Hoe weet je dat een band lek is? Wat 
zit er in een band? Wat heb je nodig om een band te stoppen? Hoe gebruiken we 
een fietspomp? Stap voor stap legde Birger alles uit. Hieronder kan je zien hoe dat in 
zijn werk ging. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Na een 45 min wisselden we van groepje.  

 
 
Snel nog een appeltje want de mama’s en papa’s stonden al klaar om naar het forum 
te gaan. Op naar volgende week! 
 
Geniet alvast van jullie weekend!! 
 
Groetjes, 
Ilse 



Agenda: 
 

- 22 september: zwemmen (vertrek om 9.25 u terug rond 11.50 u) 
- 24 september: klasavond (start om 20 u) 
- 2 oktober: we wandelen naar de poelberg. Wie stapt graag mee? 
- 5 oktober: vrije dag 
- 31 oktober tem 8 november: herfstvakantie 


